Besluitenlijst College van Burgemeester en Wethouders
Openbaar
Datum: 02-11-2021
Tijd: 9.00 – 12.40 uur
Locatie: Digitaal
Voorzitter: Burgemeester
4 - NOTA'S VOOR DE RAAD
4.a - ED: RV: voorstel tot afgifte ontwerp-VVGB voor het perceel Golepoldersedijk 2 te
Breskens
Besluit:
1. De raad voor te stellen om:
a) Een ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven voor de realisatie van een
woning met een inhoud van 1.750m³ op het perceel Golepoldersedijk 2 te Breskens.
b) Te bepalen dat de genoemde ontwerpverklaring van geen bedenkingen wordt omgezet in
een definitieve verklaring van geen bedenkingen, mits er geen zienswijzen worden
ingediend op het ontwerpbesluit.
2. De initiatiefnemer per brief informeren.
4.b - Concept presentatie Omgevingswet voor cie Ruimte/AB
Besluit:
1. Met inachtneming van een kleine aanvulling stemt het college in met de concept presentatie.
2. Deze aanbieden bij de griffie voor plaatsing op de agenda van de commissie Ruimte/AB op 9
november 2021.
6 - NOTA'S OPENBAAR
6.a.1 - OND: Openbare besluitenlijst college d.d. 26 oktober 2021
Besluit:
De openbare besluitenlijst d.d. 26 oktober 2021 vaststellen.
6.b.1 - BB: Doorgaand vrachtverkeer door Hoofdplaat en Biervliet
Besluit:
1. De gezamenlijke actie van de dorpsraad Hoofdplaat en de werkgroep Biervliet een Maatje
groter te steunen. Deze houdt in dat zij in gesprek gaan met de bedrijven op Deltahoek, om
hun chauffeurs te verzoeken in het vervolg gebruik te maken van de Rondweg Breskens en
de Rijksweg N61 in plaats van de route via Hoofdplaat – Driewegen – Biervliet.
2. In te stemmen met de bijgevoegde concept antwoordbrieven aan de dorpsraad Hoofdplaat en
de werkgroep Biervliet een Maatje groter, met inachtneming van een kleine tekstuele
aanpassing.
6.b.2 - BB: Schoolveiligheidsconvenant
Besluit:
1. Instemmen met voorliggend schoolveiligheidsconvenant.
2. Wethouder Werkman mandaat te geven om het convenant namens het college te
ondertekenen.

6.c.2 - ED: Afhandeling verzoek om handhaving tegen de eigenaren van Oudestad 7 te
Oostburg
Besluit:
1. Het verzoek om handhavend op te treden tegen de eigenaren van het perceel Oudestad 7 te
Oostburg, wegens overtreding in strijd met strijd met artikel 2.1, onder a van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht (Wabo), af te wijzen wegens het ontbreken van een overtreding.
2. Geen dwangsommen betalen, omdat het besluit tijdig is genomen.
3. Zowel de gemachtigde van de aanvrager als de derde belanghebbenden hiervan schriftelijk in
kennis stellen.

